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Informacja o wynikach kontroli problemowej 

w Starostwie Powiatowym w Chełmnie. 

 

sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej. 

 

1. Temat kontroli: prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru powiatu 

chełmińskiego w okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. przez Wydział 

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Chełmnie. 

2. Cel kontroli: Sprawdzenie zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy 

zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej  

oraz prawidłowości prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru powiatu 

chełmińskiego od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. przez Wydział Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie.  

3. Czas przeprowadzenia kontroli: od 11 czerwca 2012 r. do 19 października 2012 r. 

 

2. Ustalenia kontroli.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że: 

 aktualizacja treści numerycznej mapy zasadniczej na podstawie danych z operatów 

technicznych przebiega terminowo i bez zastrzeżeń, 

 numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla prawie całego powiatu zgodnie  

z zapisami Instrukcji Technicznej K-1 w postaci wektorowo – obiektowej, z wyjątkiem 

obszaru miasta Chełmno (8 obrębów) oraz dla obrębu Lisewo, gmina Lisewo numeryczna 

mapa zasadnicza prowadzona jest jedynie częściowo w postaci wektorowo – obiektowej, 

- niewłaściwy układ współrzędnych płaskich w jakim prowadzona jest mapa, 

- brak ustalenia treści fakultatywnej prowadzonej mapy zasadniczej, 

- niejednolite stosowanie symboli, 

- niedostateczna kontrola dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, która powoduje, że treść numerycznej mapy zasadniczej 

jest niekompletna, 

- brak przypisanego KERG-u dotyczącego poszczególnych operatów na podstawie których 

dane zostały wprowadzone, 

- niewłaściwa redakcja mapy zasadniczej, która prowadzi do nieczytelności wydruków 

(nakładanie się opisów, nieprzestrzeganie zasad umieszczania opisów elementów treści 

mapy zasadniczej), 

- elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, dla obszaru miasta Chełmno  

(8 obrębów) oraz dla obrębu Lisewo, gmina Lisewo, nie są w postaci obiektowej, niektóre 
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szczegóły terenowe przypisane są do niewłaściwej warstwy, a ponadto nastąpiła 

częściowa utrata danych (np. brak studzienek kanalizacyjnych lub ich opisu) w wyniku 

zmiany oprogramowania. 

 

 

Zalecono: 

 dostosowanie układu współrzędnych płaskich do układu „2000”, 

 wykonanie redakcji mapy w celu usunięcia powstałych błędów (tyczy się to głównie 

obszaru miasta Chełmno (8 obrębów) oraz obrębu Lisewo, gmina Lisewo), a przede 

wszystkim doprowadzenie całej mapy zasadniczej do postaci obiektowo-wektorowej,  

w tym celu wnosi się o zaobiektowanie elementów mapy które tych obiektów nie tworzą, 

przypisanie elementów mapy do odpowiednich warstw, jak również uzupełnienie mapy  

o brakujące elementy, w terminie do końca 2013 r. 

 rozważenie możliwości zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania 

z zakresu geodezji i kartografii, 

 podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia brakujących atrybutów elementów mapy 

zasadniczej dotyczących, m.in. punktów granicznych, sieci uzbrojenia podziemnego, 

budynków, 

 ustalenie jednolitych zasad stosowania symboli i techniki wielobarwnej oraz ich poprawa 

na numerycznej mapie zasadniczej,  

 poprawienie redakcji mapy zasadniczej, w celu uczytelnienia wydruków (usunąć 

nakładanie się opisów), w terminie do końca czerwca 2013 r., 

 dalsze poprawianie organizacji, sposobu i trybu kontrolowania dokumentacji geodezyjnej 

przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób 

umożliwiający pełną weryfikację danych wprowadzanych na numeryczną mapę 

zasadniczą. 

 

Kontrolujący Zatwierdzam 

 

1. Inspektor wojewódzki  

w Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

2. Starszy inspektor  

w Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

 

Kujawsko – Pomorski  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

 


